
Strana 1 z 4 

 

Štatút súťaže týždenníka ŠARM 

„Schudnite so ŠARMOM“ 

I. CIEĽ SÚŤAŽE 

1. Cieľom spotrebiteľskej súťaže je podpora predaja týždenníka ŠARM. 

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na celom území Slovenskej republiky. 

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť: 

News and Media Holding, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, 

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Sro, 

vložka č.: 6074/B  

(ďalej len „organizátor“). 

III.  TRVANIE SÚŤAŽE 

1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 20. 04. do 18.05. 2021.  

IV.  VÝHRY V SÚŤAŽI 

1. Organizátor poskytol do súťaže tieto ceny: 

(a) 10 x Stravu na 4 týždne na ketodiétu v hodnote 280 € v celkovej hodnote 2 800 

€ s DPH 

Organizátor poskytol do súťaže celkom 10 cien v celkovej hodnote 2 800 € s DPH. 

 V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 

1. Na súťaži sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej 

republiky, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá najneskôr v prvý deň súťaže dosiahla 

vek aspoň 18 rokov (ďalej len „účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek 

výhercu ktorejkoľvek výhry predložením dokladu totožnosti výhercu. Každý účastník sa 

môže zúčastniť na súťaži výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo 

konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené. 

2. Zamestnanci organizátora, partnera, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho 

zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto 

vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. 

V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na 

základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť. 

3. Účastník súťaže „Schudnite so ŠARMOM“ v týždenníku ŠARM sa môže stať účastníkom 

súťaže aj viackrát, v závislosti od množstva poslaných SMS v správnom znení. Účastník 

súťaže môže byť výhercom len jedenkrát počas trvania súťaže.  

4. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami súťaže 

uverejnenými v tomto štatúte, ktorý na začiatku súťaže organizátor uverejní na svojej 

stránke https://sarm.pluska.sk/sutaz a možno doň nahliadnuť aj v redakcii týždenníka 

ŠARM. 
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VI. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

Schudnite so ŠARMOM 

1. Základným predpokladom účasti na súťaži je kúpa výtlačku týždenníka ŠARM (ďalej len 

„týždenník“ počas trvania súťaže v termíne od 20. 04. do 18.05. 2021 (ďalej len „trvanie 

súťaže“). 

2. V hre Schudnite so ŠARMOM sa hrá o 10 x Stravu na 4 týždne na ketodiétu v hodnote 

280 € 

3. V týždenníku bude uverejnený súťažný vizuál.  
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AKO VYHRAŤ ? 
➢ Kúpte si týždenník ŠARM. 

Od 20. 04. do 18.05. 2021 máte šancu vyhrať 10 x Stravu na 4 týždne na ketodiétu v hodnote 

280 €. Čím viac SMS pošlete, tým máte väčšiu šancu vyhrať.  

➢ Pošlite SMS 

Pošlite SMS na číslo 6667 v tvare: ŠARM(medzera)SPRÁVNA ODPOVEĎ(medzera)písmeno 

A aleboB(medzera)MENO(medzera)PRIEZVISKO(medzera)ULICA(medzera)POPISNÉ ČÍSLO 

(medzera)MESTO(medzera)PSČ 

NEZABUDNITE: Odložte si výtlačok týždenníka Šarm č. 16 - 19 pre potreby overenia výhry. 

Cena spätnej SMS je 1 euro s DPH. Služba je dostupná v sieťach všetkých slovenských mobilných 

operátorov. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s. r. o.  

Žrebovanie výhercov súťaže „Schudnite so ŠARMOM“ bude prebiehať po ukončení súťaže. 

Výhercovia budú uverejnení na https://sarm.pluska.sk/sutaz najneskôr do 22. 5. 2021. Účastník 

súťaže zvyšuje svoju šancu na výhru tým, že počas trvania súťaže pošle SMS viackrát.  

Počas trvania súťaže „Schudnite so ŠARMOM“ bude možnosť hrať každý deň o výhry v celkovej 

hodnote 2 800 € s DPH. Súťažiaci je povinný uschovať si výtlačok týždenníka z obdobia trvania 

súťaže pre potreby overenia výhry. Do súťaže je možné zapojiť sa kedykoľvek počas trvania 

súťaže.   

VII. DAŇ Z VÝHRY A POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

1. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny 

organizátorom súťaže je daň povinný zraziť organizátor súťaže a pri poskytnutí 

nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca 

súťaže. Výhry do 350 € sú oslobodené od dane. 

2. Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR, účastník súťaže (výherca) je povinný podľa 

zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení platiť poistné na 

zdravotné poistenie aj z tohto príjmu za podmienok uvedených v predmetnom zákone. 

3. Účastník súťaže (výherca) je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť, a to 

bezodkladne, keď sa o výhre dozvedel. 

4. Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý účastník 

súťaže (výherca) sám. Organizátor žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za 

splnenie týchto povinností zo strany účastníka súťaže (výhercu) a nie je povinný poučiť 

výhercu ohľadom plnenia jeho daňových povinností nad rámec informácií uvedených 

v tomto štatúte súťaže. 

5. Organizátor nie je povinný uskutočniť dodatočné žrebovanie výhercov v prípade 

odmietnutia výhry výhercom.  

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s 

ich účasťou na súťaži. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Účastník 

súťaže (výherca) nie je oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú 

výhru alebo za akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca berie na vedomie, že 

predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo 

spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u organizátora a/alebo partnera 

štandardne pri kúpe ich tovarov alebo služieb. 

2. Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak 

nespĺňa podmienky účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže 

https://sarm.pluska.sk/sutaz


Strana 4 z 4 

 

alebo znaky podvodného súťaženia. Usporiadateľ môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj 

v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho 

spolunažívania. 

3. Počas preberania výhry a jej využívania je výherca povinný plne rešpektovať 

pokyny organizátora, partnera, prípadne nimi poverenej osoby. 

4. Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené 

organizátorom súťaže. Účastník súťaže nemôže požadovať inú výhru, než aká mu bola 

odovzdaná, ani si uplatňovať akékoľvek nároky vo vzťahu k účasti na súťaži. Podľa § 

845 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať. 

5. Nepeňažné výhry zasielajú výhercom partneri súťaže. Organizátor nie je zodpovedný 

za nedoručenie alebo za neodovzdanie výhier výhercom súťaže. 

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti 

s účasťou na súťaži. 

7. Táto súťaž s poukazom na ust. § 3 ods. 4 písm. e) a § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov nie je hazardnou hrou.  

IX. OSOBNÉ ÚDAJE 

1. Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, 

ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje 

s účinnosťou od 25. 5. 2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES. Bližšie 

informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady 

spracúvania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej stránke 

https://sarm.pluska.sk/sutaz. 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá 

súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu 

súťaže. Organizátor si takisto vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O 

akýchkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku 

nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, s čím účastník 

bezvýhradne súhlasí. 

2. Účasťou na súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich 

dodržiavať. Ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca 

nárok na akúkoľvek výhodu, ktorá mu plynie zo súťaže, najmä nárok na výhru. V 

prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo ak bude účastník 

súťaže akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno a povesť organizátora alebo 

ktoréhokoľvek partnera má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného 

uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.  

3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle organizátora súťaže a na 

internetovej stránke https://sarm.pluska.sk/sutaz.  

4. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov v 

informáciách týkajúcich sa súťaže je rozhodujúci tento štatút. 

 

 

 

 

Michal Teplica, CEO 

News and Media Holding, a. s. 
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